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De Ondersteuningsplanraad  (OPR) van het Samenwerkingsverband 

DOETINCHEM PO is op zoek naar nieuwe leden. 

 

Wij zoeken ouders/verzorgers van leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs/ 

speciaal onderwijs en personeel werkzaam in het (s)bao/so van het 

samenwerkingsverband Doetinchem. 

 

Voelt u zich betrokken bij het onderwijs in het SWV en wilt u 

meedenken/kijken en helpen ontwikkelen van het Ondersteuningsplan. Hebt u 

ideeën over hoe de OPR meer uit zijn werkzaamheden kan halen. Dan zijn wij 

op zoek naar u! 

 

De leden van de OPR hebben een toezichtfunctie naar het SWV met name op 

het Ondersteuningsplan.   

De inzet van de leden bestaat uit het bijwonen van vergaderingen, het inlezen 

van de stukken en de werkzaamheden uit te voeren zoals worden afgesproken 

in de taakverdeling. 

 

De leden ondersteunen en dragen de Visie en Missie uit van de 

Ondersteuningsplanraad. 

Visie op het passend onderwijs: De OPR streeft naar een optimale leer- en 

ontwikkelomgeving voor het kind. Dit zoveel mogelijk op de reguliere 

basisschool met indien nodig extra ondersteuning of door plaatsing op een 

meer passende school. 

Missie: De missie van de OPR bestaat uit dat het beleid, de maatregelen en de 

communicatie van het samenwerkingsverband altijd getoetst worden aan het 

belang van alle kinderen binnen het Samenwerkingsverband Doetinchem. 
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In ons samenwerkingsverband werken 15 schoolbesturen gezamenlijk met een 

verantwoordelijkheid voor ongeveer 12.200 leerlingen in het primair onderwijs. 

De besturen van de stichtingen van de scholen leveren per bestuur een 

afgevaardigde aan de Ondersteuningsplanraad. Met ingang van schooljaar 

2017-2018 gaat de OPR in een nieuwe opzet werken met 10 leden. Deze leden 

vertegenwoordigen alle leerlingen in het Samenwerkingsverband. Zes zittende 

leden hebben er voor gekozen om verder te gaan in de nieuwe samenstelling. 

We zijn dus op zoek naar 4 nieuwe leden ter aanvulling. 

 

De leden nemen, in principe, voor 4 jaar plaats in de OPR. 

Bij meer dan 4 kandidaten kiezen de MR-en van de deelnemende scholen hier 

de 4 nieuwe leden voor de OPR uit. 

Ouders/verzorgers kunnen lid zijn van de OPR zolang zij kinderen in het Primair 

Onderwijs hebben.  

Personeelsleden kunnen lid zijn van de OPR indien zij, minimaal 6 maanden, 

een vast dienstverband hebben binnen het SWV.  

De OPR vergadert ongeveer 5 keer per jaar. 

 

Voor meer informatie of wilt u zich opgeven dan kunt u reageren via het email 

adres van de OPR: 

opr@swvdoetinchem.nl   

Graag uw reactie voor 16 mei 2017. 
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